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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ ОБЩИНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕДЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ И ВЪПРОСИ ПОДАДЕНИ 

ПО ЕЛ.ПОЩА ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” 

ВЪПРОС ОТГОВОР 

Допустими ли са разходи за изграждане на 

всички слоеве на пътната настилка? 

Допустими за финансиране в етап 2 на проекта са разходи за възстановяване на пътна настилка, 

нарушена чрез изкоп с необходима ширина за полагане на тръба.  

Допустим разход ли е подготовката на ПУП по 

време на първия етап от изпълнението на 

договора? 

Да. 

Ако по време на изпълнение на първия етап от 

ДБФП процедурите за отчуждаване на земя 

и/или издаване на разрешителни не се издадат, 

ще се стигне ли до прекратяване на ДБФП и 

връщане на получени вече суми? 

Една от целите на прединветсиционното проучване е изледване на варианти, вкл. за трасета и 

площадки за изграждане на бъдещите мрежи и съоръжения. Още на този етап при избора на 

варианти следва да се вземе предивд шансовете за срочно придобиване на права на собственост, 

смяна на предназаначението или права на преминаване. Към момента на подаване за одобрение на 

Доклада за изпълнение на етап 1 от проекта по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19, 

процедурите за придобиване на права на собственост върху земя, смяна на предназаначението или 

права на преминаване следва да са приключили, което да позволи оценка на реалистичността на 

предивдените за строителство инвестиции. Одобрението на Доклада за изпълнение на етап 1 от 

проекта се извършва след проверка за съответствие на изготвената докуемнтация по етап 1 на 

проекта с изискванията по процедурата за строителство по ос 1 на ОПОС.  

Как би следвало да бъде формулирано 

споразумението между община Петрич и ВиК 

ЕООД, което е 100% общинска собственост? 

Съдържанието на споразумението с ВиК оператор зависи от конкретните договрености с ВиК 

оператора, произтичащи от описаното в т.5.3. на процедура BG161PO005/10/1.11/03/19. Като 

минимум споразумението следва да урежда начина на участие на ВиК партнъора в 1)планирането 

и подготовката на инвестиционния проект и 2) подпомагането на изпълнението на проекта, с 

включването на свои предтсавители в звеното за изпълнение на проекта.  

Необходим ли е собствен принос на ВиК ЕООД 

при положение, че то е 100 % общинска 

собственост? 

В поканата за кандидадстване е посочено, че ВиК операторът МОЖЕ да допълни безвъзмездното 

финансиране за покриване на недопусими разходи (по-голям воден компонент) или частта от 

допустимите разходи, които не се покриват от ОПОС. 
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Ще бъде ли ВиК ЕООД асоцииран партньор и 

необходимо ли е да подписва Декларацията за 

такъв? 

Съгласно т.5.3 от поканата за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19, ВиК 

операторът е необходим асоцииран партньор, който не следва да подпише декларация за 

партньорство по време на изпълнение на етап 1 на проекта, а следва да подпише такава към 

момента на подаване за одобрение на Доклада за приключване на първия етап на оценката с цел 

стартиране на строителните работи по етап 2 на проекта.    

При кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на БФП 

BG161PO005/10/1.11/03/19 съществува ли 

проблем със собствеността на ВиК 

съоръженията? Към този момент ВиК 

съоръженията са все още собственост на 

дружествата и в процедура по прехвърляне 

собствеността на общината. 

Няма изискване във връзка със собствеността на съоръженията при подаване на проектното 

предложение. В етап 1 на проекта се извършва анализ чрез ПИП за необходимост от извършване 

на строителни дейности, които биха могли да се извършват в етап 2 на проекта.  

В случай че съоръженията са все още собственост на дружествата и в процедура по прехвърляне 

собствеността на общината, виж стр. 12 от поканата за кандидатстване ( Раздел. 5.3 „Асоциирани 

партньори”). 

Как трябва да бъде отразена сумата на исканата 

БФП във формуляра за кандидатстване и в 

описанието на проекта, с ДДС или без? 

 

С ДДС, като ДДС се посочва като възстановим по ОПОС или невъзстановим съгласно Указание на 

министъра на финансите относно третиране на данък върху добавената стойност като допустим 

разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

Сумата, посочена за съответната агломерация в 

Подход и методология за подбор на проекти по 

ос1 на ОПОС (общи индикативни 

инвестиционни разходи) трябва ли да се приема 

като максимална БФП? (Когато се кандидатства 

за двата етапа едновременно като база за 

изготвяне на бюджета се приема изчисленото 

СМР за ПСОВ и канализационна мрежа, като по 

този начин получената максимална сума за 

двата етапа на проекта значително надхвърля 

индикативната стойност). 

Съгласно описаното на стр. 9 в „Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 

1 на ОПОС” посочената сума за агломерация е индикативна и е определена въз основа на оценката 

за необходимите финансови средства за постигане изискванията на директивата, посочени в 

прилагащата програма по Директива 91/271/ЕИО по актуализираните данни, подадени на 

30.06.2010 г. Към тази стойност са добавени средства за реконструкция на 10% от съществуваща 

мрежа, изчислена по същия начин както изграждането на нова мрежа. Към общата стойност са 

добавени 10% за техническа помощ. Тези стойности се основават на обобщени данни въз основа 

на необходимия капацитет на ПСОВ и км. необходима мрежа. Те не отчитат конкретните 

особености на обекта, площадката или релефа, нито допълнителните разходи като закупуване на 

земя, управление на проекта или довеждаща инфраструктура. Същевременно в посочените 

разходи не са включени разходи за водоснабдяване и не е включен ДДС. 

По отношение на Подробен бюджет на първи 

етап, т.3 „Изготвяне на доклад за оценка на 

въздействието върху околната среда, екологична 

оценка, оценка на съвместимостта и издаване на 

необходимите решения/разрешителни и 

 

 

 

 

 



изискуемите по процедурата карти и план за 

управление на утайките, оценка на 

съответствието (моля посочете)”: 

� Следва ли избраният 

консултант/проектант по т.1, т.4, т.5, 

т.6 и т.7 (подготовка на проект), да 

изготви и всичко посочено в т.3? 

Или същият ще изготви само плана 

за управление на утайките и 

необходимите карти, както и 

конкурсната документация за избор 

на изпълнител за изготвяне на 

Доклад по ОВОС и ОС (ако е 

необходимо)?   

� Не следва ли общината да проведе 

конкурс по ЗОП или НВМОП за 

избор на изпълнител, (различен от 

консултанта/проектанта, който 

подготвя проекта), за изготвяне на 

доклад по ОВОС, в т.ч. оценка на 

съвместимостта?   

� Не следва ли общината да избере по 

НВМОП лицензиран експерт за 

строителен надзор в проектирането 

за изготвяне оценка на 

съответствието съгл. ЗУТ?  

 

 

 

Заданието на консултанта е по преценка на бенефициента. Издаването на някои от 

разрешителните е в компетенциите на общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общината следва да анализира как и чрез какво възлагане (ако има необходимост от такова) 

следва да бъдат извършени съотвeтните дейности. 

 

 

 

 

 

Подходящата процедура за възлагане изпълнението на строителния надзор зависи от много 

фактори, един от които е финансовият размер на възлаганата услуга.  

Таксите (съобразно тарифите на МОСВ) за 

издаване на необходимите решения/разрешения 

за необходимостта от ОВОС, екологична оценка 

и оценка съвместимостта, допустим разход ли 

са? 

Да. 

По отношение на екипа за управление на 

проекта – съгласно поканата за кандидатстване 

Възможно е създаване на обособена единица в общинската администрация на извънбюджетна 

издръжка, в което служителите са назначени на срочни трудови договори. В случай че 



бенефициентът може да възложи задачи на свои 

служители, които не попадат в длъжностните им 

характеристики и да сключи с тях допълнителни 

трудови договори. Това означава ли, че експерти 

от общината, които отговарят за подготовка и 

управление на общински проекти (това е 

заложено в длъжностните им характеристики) 

нямат право да получават възнаграждения от 

ОПОС по проекта? 

служителите, назначени в ЗИП са ангажирани само с управлението на проекта, възнагражданията 

им могат да бъдат изцяло за сметка на проекта и за тях няма ограничения. 

 

Общинските експерти, незаети изцяло с проекта, имат право да получават допълнителни 

възнаграждения до размера, определен в ПМС 249/2007 г. 

Съгл. раздел ІІІ от ЗУТ „Създаване, обявяване и 

одобряване на устройствени планове” – 

общината е възложител за изработването на 

ПУП за конкретните обекти. В случая общината 

обявява и одобрява изготвения от изпълнителя 

ПУП. Следва ли изработването на ПУП да бъде 

възложено на консултанта/проектанта (или на 

друг изпълнител, избран по реда на ЗОП) и 

допустим разход ли е? 

В случай че общината възложи чрез законосъобразна процедура по реда на ЗОП или НВМОП 

подготовката на ПУП за целите на изпълнение на проекта по ОПОС, то това би бил допустим 

разход по ОПОС. 

 

Необходимо ли е към момента на 

кандидатстване за етап 1 по процедурата за ТП 

да се представи документ за осигурено 

съфинансиране? 

 

Към момента на кандидатстване кандидатът трябва да е осигурил средствата, необходими за 

покриване на допустими разходи по споразумението за подготовка преди средствата да му бъдат 

възстановени по ОПОС (т.4.3.1 от поканата за кандидатстване). Доказателствата за осигурено 

финансиране по т.4.3.2. и 4.3.3. от поканата за кандидатстване могат да бъдат представени и с 

доклада за изпълнение на първия етап на проекта.  

В случай че строителството на ПСОВ или на 

мрежа бъде възложено на инженеринг, 

разработвания в рамките на инженеринга 

работен проект къде да бъде посочен като 

разход за втория етап на проекта в Приложение 

В „Бюджет на проекта”? 

Разходите за изготвяне на работен проект могат да бъдат включени в т. 1 „Разходи за подготовка 

на проекта от форма 2 „Индикативен бюджет на инвестиционния проект” от Приложение В 

„Бюджет на проекта”.   

 

 


